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14 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT İ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
Azonosító kód_______________________________________  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal  
Postai cím: Kossuth Lajos u. 9.  
Város/Község: Eger  
Postai irányítószám: 3300  
Ország: Magyarország  



Címzett: Dr. Lánchidi Csaba  
Telefon: 36-412-016  
E-mail: LanchidiCs@heves.emrkh.hu  
Fax: 36-410-764  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): ----  
A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1 )  
Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Szerzıdések: I. Az Észak-
magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Egri Régióközpontja épületének 
komplex akadálymentesítése. II. Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Miskolci Kirendeltsége épületének komplex akadálymentesítése.  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – 
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
Építési beruházás x 
Kivitelezés x 
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen  
A teljesítés helye I. rész: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. ’C’ Épület 
II. rész: 3525 Miskolc, Szemere kert 1. ’B’ Épület 
NUTS-kód HU31  
b)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
A teljesítés helye  



NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:  
vagy hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak 
számokkal):  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága 
(amennyire lehetséges):  
II.1.5)  
A szerzıdés meghatározása/tárgya Meghatározása: vállalkozási szerzıdés. 
Tárgya: 
I. rész. A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megteremtése az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalban elnevezéső projekt keretében az 
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Egri Régióközpontja „C” 
épületének komplex akadálymentesítése. 
II. rész: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kirendeltség épületének komplex akadálymentesítése elnevezéső 
projekt keretében az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Miskolci 
Kirendeltsége „B” épületének komplex akadálymentesítése. 
II.1.6)  
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 42416000-5   

II.1.7)  
Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához 
a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre x 
II. 2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1)  
Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) I. 
rész. Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Egri Régióközpontja 
„C” épületének komplex akadálymentesítése: akadálymentes lift (1 darab), korlátlift (1 
darab), vizesblokk átépítése (12 nm), akadálymentes ügyfélfogadó iroda (3 db, összesen 
45 nm) és a hozzájuk vezetı útvonal kialakítása (87 nm), füstmentes lépcsıház 
kialakítása (2 motoros tetısík ablakkal) a mőszaki leírásban foglaltaknak megfelelıen. 
II. rész: Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Miskolci 
Kirendeltsége „B” épületének komplex akadálymentesítése: akadálymentes lift (1 



darab), platformlift (1 darab), vizesblokk átépítése (2 db, összesen 25 nm), 
akadálymentes ügyfélfogadó iroda (16 nm) és a hozzájuk vezetı útvonal kialakítása (75 
nm) a mőszaki leírásban foglaltaknak megfelelıen. 
II.2.2)  
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
vagy: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı 
jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: 
hónapokban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
befejezés 2010/01/15 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek  
III.1.1)  
A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér összege: 
300.000,- Ft /nap, de maximum 3.000.000,- Ft. 
Meghiúsulási kötbér összege: 15.000.000,- Ft. 
A dokumentációban meghatározott a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pont szerinti 
megvalósulási és jóteljesítési biztosíték a szerzıdésszerő teljesítés biztosítékául szolgál.  
A megvalósulási biztosíték mértéke a nettó szerzıdéses ellenérték 10 %-a, míg a 
jóteljesítési biztosíték mértéke a nettó szerzıdéses ellenérték 5 %-a. 
III.1.2)  
Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre Ajánlatkérı elıleget nem nyújt, anyagbeszerzést nem finanszíroz. 
Vállalkozó a szerzıdésben rögzített mőszaki ütemezés szerint, a készültségi fok 
meglétének igazolása után teljesítési helyenként 1 alkalommal részszámla, valamint a 
teljesítés befejezésekor végszámla benyújtására jogosult. A számlák ellenértékének 
kifizetésére – a Kbt. 305. §-ára figyelemmel - átutalással kerül sor. 
A projektek végrehajtására a 2007-2013. idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 
elıírásai vonatkoznak. 
III.1.3)  
A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben)  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) 
nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott 
esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó 



elıírásokat is  
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód: A kizáró okok, továbbá a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki, illetıleg 
szakmai alkalmasság vonatkozásában a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése a továbbiakban: 
10% feletti alvállalkozó. 
Ajánlatkérı ajánlattevıt kizárja az eljárásból: 
- ha az ajánlattevıvel vagy valamelyik alvállalkozóval szemben a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll; 
- ha ajánlattevıvel vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozóval szemben a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll; 
- ha a Kbt. 66. § (2) bekezdésében illetve a Kbt 67. § (4) bekezdésében érintett 
szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módjai: 
- A Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok 
fenn nem állásáról az ajánlattevınek mind magára, mind – a teljesítésben való részvétel 
mértékétıl függetlenül – valamennyi alvállalkozóra vonatkozóan nyilatkoznia kell. 
- A Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az 
ajánlattevınek mind magára, mind a 10% feletti alvállalkozó(k)ra vonatkozóan 
nyilatkoznia kell. 
- A Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 66.§ (2) 
bekezdése és a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetnek nyilatkoznia kell. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
III.2.2.a/1). A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevı valamint a 10 % 
feletti alvállalkozó(k) valamennyi számlavezetı pénzintézetének - az ajánlattételi 
határidı lejártának napját megelızı 45 napnál nem régebbi keltezéső – nyilatkozata 
(eredeti példányban vagy egyszerő másolatban) az alábbi tartalommal: 
- ajánlattevı / 10 % feletti alvállalkozó(k) bankszámlaszáma(i), 
- mióta vezeti az ajánlattevı/10% feletti alvállalkozó(k) bankszámláját, 
- az ajánlattevı/10% feletti alvállalkozó(k) számláján volt-e 60 napot meghaladó sorban 
álló tétel a nyilatkozat kiállításának dátumát megelızı egy év (12 hónap) során. 
III.2.2.a/2) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevı, valamint a 10% 
feletti alvállalkozó(k) nyilatkozata az alábbi tartalommal: 
- az ajánlattételi határidıt megelızı egy év (12 hónap) során mely pénzintézeteknél 
vezetett/vezet számlát, 
- számlaszámok, beleértve az idıközben megszüntetett számlákat is (ha nincs 
megszüntetett számla, akkor az arról szóló nyilatkozat), 
- volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel valamelyik megszüntetett számlán a 
megszüntetést megelızı egy év (12 hónap) során. 
A nyilatkozat szerinti valamennyi számlára vonatkozóan – az idıközben megszüntetett 
számlákat kivéve − csatolni kell az a/1 pont szerinti pénzintézeti nyilatkozatot, az elıírt 
tartalommal. 
III.2.2.b) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevı nyilatkozata a 2006., 
2007. és 2008. évi, a közbeszerzés tárgyából (építési/bıvítési/átalakítási/felújítási 
munkák kivitelezése) eredı forgalmáról (nettó árbevételérıl). 
III.2.2. c) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén 



ajánlattevı alkalmasságának igazolására az érintett szervezet kötelezettségvállalásra 
vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy egyszerő másolati példányát kell az ajánlathoz 
csatolni a dokumentáció szerinti tartalommal. 
Részajánlattétel esetén a III.2.2 a/1) –c) pontok alatt elıírt iratokat ajánlattevınek 
részajánlatonként külön-külön kell csatolnia. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevı a 
szerzıdés teljesítésére, ha: 
III.2.2.a) Az ajánlattevı vagy valamelyik 10% feletti alvállalkozó valamelyik számláján 
– függetlenül attól, hogy idıközben a számlát megszüntette – a pénzintézeti nyilatkozat 
vagy az ajánlattevı / 10 % feletti alvállalkozó saját nyilatkozata szerint 60 napot 
meghaladó sorban álló tétel volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2.b). Az ajánlattevı közbeszerzés tárgyából (építési/bıvítési/átalakítási/felújítási 
munkák kivitelezése) eredı forgalma (nettó árbevétele) a 2006., 2007. és 2008. év 
egyikében sem éri el a nettó 30 millió forintot. 
 
 
 
Részajánlattétel esetén a III.2.2 a) – b) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek 
ajánlattevınek részajánlatonként külön-külön kell megfelelnie. 
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
III.2.3.a) A Kbt. 67. §. (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevı és/vagy a 10% 
feletti alvállalkozó(k) elızı három évben (2006., 2007., 2008.) megvalósított 
(teljesített), épület építési/bıvítési/átalakítási/felújítási munkákra vonatkozó 
szerzıdéseinek ismertetése (referencia lista) legalább a következı tartalommal: 
- a teljesítés helye, ideje (év); 
- a szerzıdést kötı másik fél (megrendelı) megnevezése, a referenciát adó személy neve 
és elérhetısége; 
- a teljesítés tárgya; 
- az ellenszolgáltatás összege, 
továbbá az ismertetésben szereplı legalább 2 különbözı szerzıdésre vonatkozóan a Kbt. 
68.§ (2) bekezdés szerinti módon kiállított referencia igazolás, eredeti vagy egyszerő 
másolati példányban. 
Az igazolásoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan elıírt fenti 
információkat továbbá a megrendelı nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az 
elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e. 
(Az igazolást úgy kell a referenciát adónak kiállítani, hogy abból a kapcsolódó, III. 2.3. 
a) pont szerinti alkalmassági szempontnak való megfelelés egyértelmően megállapítható 
legyen. Teljesítettnek minısül a szerzıdés, ha a teljesítés befejezése a 2006., 2007. és 



2008. évek valamelyikére esett.) 
III.2.3.b) A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetve 
vezetıknek a megnevezése, képzettségük és gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történı 
ismertetése, valamint végzettségüket igazoló okiratok becsatolása (diplomák egyszerő 
másolata, felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe való felvétel igazolása egyszerő 
másolatban), akiket ajánlattevı be kíván vonni a teljesítésbe, beleértve a helyi 
irányításért szakáganként – építész, gépész, elektromos - felelıs mőszaki vezetı 
szakembereket. 
III.2.3.c) A Kbt. 67. § (4) bekezdésében meghatározott eset fennállása esetén ajánlattevı 
alkalmasságának igazolására az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó 
nyilatkozatának eredeti vagy egyszerő másolati példányát kell az ajánlathoz csatolni a 
dokumentáció szerinti tartalommal. 
Részajánlattétel esetén ajánlattevınek a III.2.3. a)-c) pontok alatt elıírt iratokat 
részajánlatonként külön-külön kell csatolnia. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevı a 
szerzıdés teljesítésére, ha: 
III.2.3.a) Az ajánlattevı és a 10% feletti alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek 2006-
2008. idıszakban megvalósított (teljesített), épület építési/bıvítési/átalakítási/felújítási 
munkálatokra kötött legalább 2 különbözı szerzıdésre vonatkozóan olyan referencia 
igazolással, amelyek szerint az ellenszolgáltatás összértéke szerzıdésenként eléri a nettó 
30 millió Ft-ot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.3.b) Az ajánlattevı és a 10% feletti alvállalkozó(k) együtt nem rendelkeznek a 
feladat ellátásához szakáganként legalább 1 fı (építész, gépész, elektromos szakember) 
felelıs mőszaki vezetı szakemberrel, akik: 
- minimum 5 év szakirányú - építész, gépész, elektromos - kivitelezési szakmai 
gyakorlattal rendelkeznek, 
- építési munkák helyszíni irányítását végzik, 
- továbbá szerepelnek az adott szakág vonatkozásában a felelıs mőszaki vezetıi 
névjegyzékben. 
 
 
 
A III.2.3. a) és b) pontok szerinti alkalmassági követelmények tekintetében mindkét 
részajánlat esetében ugyanazon tartalmú iratok is becsatolhatóak. (ugyanazon referencia 
igazolások és ugyanazon szakember(ek)re vonatkozó iratok) 
III.2.4) Fenntartott szerzıdések  
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott nem  
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges 
feltételek  
III.3.1)  



A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV. 2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x 
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  
Szempont Súlyszám 
IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1)  
Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 75-09-2092  
IV.3.2)  
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben:  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben:  
IV.3.3)  
A dokumentáció beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap )  
Idıpont: 11.00 óra  
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): alapdokumentáció: bruttó 50.000,- HUF + 
részajánlatonként mőszaki leírás bruttó 100.000,- HUF.  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati alapdokumentáció, valamint a mőszaki 
leírás(ok) rendelkezésre bocsátásának feltételei és módja: 
Ajánlattevık az ajánlati alapdokumentációt bruttó 50.000,- HUF összeg ellenében, a 
részajánlat(ok) elkészítéséhez szükséges mőszaki leírásokat mindkét rész esetében 
mőszaki leírásonként bruttó 100.000,- HUF összeg ellenében vásárolhatják meg. 
Az ajánlati alapdokumentáció és a részenkénti mőszaki leírás(ok) beszerezhetı(k) - az 
Ajánlatkérı nevében eljáró, az „A.” melléklet I. pontban feltüntetett személynél történı 
elızetes telefonos bejelentkezést követıen – a jelen hirdetmény közzétételének napjától 
kezdve munkanapokon 8.00 – 13.00 óráig (helyi idı szerint), illetve az ajánlattételi 
határidı lejártának napján: 8.00 - 11.00 óráig (helyi idı szerint). 



Ajánlattevı az alapdokumentáció és a részenkénti mőszaki leírás(ok) fentiek szerinti 
ellenértékét a BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-
00003285 sz. számlájára történı átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás közlemény 
rovatában a 75-09-2092 hivatkozási számot fel kell tüntetni. 
Az át nem ruházható ajánlattételi alapdokumentáció és a megajánlani kívánt rész(ek)re 
vonatkozó mőszaki leírás(ok) – „A” melléklet II. pont alatt megnevezett szervezettıl 
történı - megvásárlása az eljárásban való részvétel, illetve az érvényes ajánlattétel 
feltétele. Ajánlattevı azokra a részekre tehet részajánlatot, amelyek mőszaki leírását – 
az alapdokumentáción kívül – saját részére megvásárolta.  
Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 54. § (6) 
bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetıség. 
A dokumentáció az ellenérték befizetésérıl szóló igazolás ellenében átvehetı 
személyesen az „A” melléklet II. pontjában meghatározott címen vagy a Kbt. 54. § (4) 
bekezdésében meghatározottak szerint. 
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap)  
Idıpont: 11.00 óra  
IV.3.5)  
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók HU  
Egyéb:  
IV.3.6)  
Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év 
/hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
vagy napokban: 70 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2009/05/21 (év/hó/nap)  
Idıpont: 11.00 óra  
Helyszín : BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt. (BMSK Zrt.), 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., földszinti tárgyaló (Magyar 
Sport Háza irodaház, gyalogos bejárat a Dózsa György út felıl.)  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Ajánlatkérı és az ajánlattevık 
képviselıi, valamint az általuk meghívott személyek.  
 
VI. szakasz: kiegészítı információk  
VI.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
VI.2)  
a szerzıdés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? 
igen  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: Ajánlatkérı a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében meghirdetett „A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés 
megteremtése II.” megnevezéső pályázaton (TIOP-3.3.1-08/01.) benyújtott projekt 
javaslatai alapján komplex akadálymentesítésre támogatásban részesül. 
A projektek megnevezése:  
Projekt I.: A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megteremtése az 



Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalban. A projekt azonosító száma: 
TIOP -3.3.1-08/1-2008-0019. Az ezen projektre pályázaton elnyert támogatás bruttó 
26.274.760,- Ft. 
Projekt II.: Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kirendeltség épületének komplex akadálymentesítése. A projekt 
azonosító száma: TIOP-3.3.1-08/1-2008-0023. Az ezen projektre pályázaton elnyert 
támogatás bruttó 28.374.028,- Ft. 
VI.3) További információk (adott esetben)  
1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása  
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre 1) A hiánypótlás lehetısége vagy 
annak kizárása: Az ajánlatkérı lehetıséget biztosít a Kbt. 83. § bekezdés szerinti 
hiányok és hiányosságok pótlására. Ugyanazon ajánlati tartalmi elem pótlására 
ajánlatkérı csak egy alkalommal biztosít lehetıséget. Amennyiben a pótlás késve, a 
pótlási határidı lejárta után érkezik a benyújtásra elıírt címre, annak tartalmát 
ajánlatkérı nem veszi figyelembe. A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás körét 
ajánlatkérı nem korlátozza.  
2.)  
A szerzıdéskötés tervezett idıpontja A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2009. július 
7., 11.00. óra helyszíne: Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal, 3300 
Eger, Kossuth Lajos u. 9., ’A’ Épület.  
3.)  
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az 
elsı tárgyalás idıpontja Az eljárás tárgyalás nélküli. 
 
4.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk A 
dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.  
5) Ajánlatkérı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el. 
6) Az eredményhirdetés módja: ajánlatkérı az eljárás eredményérıl az ajánlattevıket 
írásban, telefaxon értesíti. A Kbt. 300. § (4) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor ajánlatkérı írásbeli összegezést készít, melyet a szerzıdéskötés elıtt az 
összes ajánlattevınek megküld. 
7) Ha az ajánlatkérı az eredményhirdetéskor megjelöli a legkedvezıbb ajánlatot tevıt 
követı ajánlattevıt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az 
ajánlattevıvel fog szerzıdést kötni. 
8) Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a Kbt. elıírásai az irányadóak. 
9) Az ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által 
meghatározott minısítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-
69. § alapján ajánlattevı pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és igazolását. A minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe 
felvételt nyert ajánlattevıknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján jelen ajánlattételi 
felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjai tekintetében kiegészítıleg igazolnia kell alkalmasságát 
a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minısítési szempontoknál szigorúbb 
követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. 
10) Ajánlatkérı a Kbt. 56.§-ában meghatározottakon túl helyszíni konzultáció (bejárás) 
lehetıségét biztosítja: 
I. rész ( 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. alatti teljesítési helyszín) esetében: 
2009.04.30-án 10.00 órakor.  
II. rész (3525 Miskolc, Szemere kert 1. sz. alatti teljesítési helyszín) esetében: 
2009.04.29-én 10.00 órakor.  



VI.3). 11.) AZ AJÁNLATTAL BENYÚJTANDÓ EGYÉB IRATOK: 
11.1.) A Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelıen ajánlattevı nyilatkozata az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 
11.2.) Az ajánlattevı Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozata. 
11.3.) Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) képviseletre jogosultja(i) aláírási címpéldányának 
egyszerő másolati példánya. Amennyiben az ajánlat a cég képviseletére jogosult(ak) 
által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó írásos meghatalmazás egyszerő másolati példányát is csatolni kell az 
ajánlathoz. 
11.4.) Közös ajánlattevıknek az ajánlathoz csatolni kell az együttmőködésükrıl szóló 
megállapodást. A közös ajánlatot tevıknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a 
szerzıdés teljesítéséért egyetemleges felelısséget vállalnak. 
11.5.) A Kbt. 72. §-ának megfelelıen ajánlattevı nyilatkozata arról, hogy az ajánlattétel 
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, 
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.  
11.6.) Ajánlattevı nyilatkozata arról, hogy nyertessége esetén a Kbt. 306.§ (2) bekezdés 
szerinti felelısségbiztosítási szerzıdést megköti vagy – amennyiben rendelkezik 
felelısségbiztosítási szerzıdéssel – kiterjeszti. 
 
VI.4)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/20 (év/hó/nap)  
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık 
be  
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)  
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1146  
Ország: HU  
Címzett: Plézer Edit  
Telefon: +36-1-325-1798  
E-mail: plezer.edit@bmsk.hu  
Fax: +36-1-325-1785  
Internetcím (URL): www.bmsk.hu  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı  
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)  
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1146  
Ország: HU  
Címzett: Plézer edit  
Telefon: +36-1-325-1798  
E-mail: plezer.edit@bmsk.hu  
Fax: +36-1-325-1785  
Internetcím (URL): www.bmsk.hu  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 



Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)  
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1146  
Ország: HU  
Címzett: Plézer Edit  
Telefon: +36-1-325-1798  
E-mail: plezer.edit@bmsk.hu  
Fax: +36-1-325-1785  
Internetcím (URL): www.bmsk.hu  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1)  
A rész meghatározása A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés 
megteremtése az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalban elnevezéső 
projekt keretében az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Egri 
Régióközpontja „C” épületének komplex akadálymentesítése.  
2)  
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 42416000-5   

3)  
Mennyiség vagy érték Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Egri Régióközpontja „C” épületének komplex akadálymentesítése: akadálymentes lift (1 
darab), korlátlift (1 darab), vizesblokk átépítése (12 nm), akadálymentes ügyfélfogadó 
iroda (3 db, összesen 45 nm) és a hozzájuk vezetı útvonal kialakítása (87 nm), 
füstmentes lépcsıház kialakítása (2 motoros tetısík ablakkal) a mőszaki leírásban 
foglaltaknak megfelelıen.  
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése (adott 
esetben)  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
Befejezés 2010/01/15 (év/hó/nap)  
5)  
További információ a részekrıl  
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány 
használandó) ----------------------  
 
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 2  
meghatározás  
1)  
A rész meghatározása Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 



Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kirendeltség épületének komplex akadálymentesítése 
elnevezéső projekt keretében az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Miskolci Kirendeltsége „B” épületének komplex akadálymentesítése.  
2)  
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 45262700-8   

További tárgyak: 42416000-5   

3)  
Mennyiség vagy érték Az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Miskolci Kirendeltsége „B” épületének komplex akadálymentesítése: akadálymentes lift 
(1 darab), platformlift (1 darab), vizesblokk átépítése (2 db, összesen 25 nm), 
akadálymentes ügyfélfogadó iroda (16 nm) és a hozzájuk vezetı útvonal kialakítása (75 
nm) a mőszaki leírásban foglaltaknak megfelelıen.  
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése (adott 
esetben)  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
Befejezés 2010/01/15 (év/hó/nap)  
5)  
További információ a részekrıl  
----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány 
használandó) ----------------------  

 

 


